
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Sorø Roklub den 08-10-2019  

Til stede: Ulla Hvid , Sara, Bjarne Hjort, Lene Pålsson, Peter Lindblom, Ruth Köster, Birgit Juel-Hansen, 

Katrine, Eva Poulsen 

Afbud: -   

Referent: Eva Poulsen 

Dagorden: 

Mødet startede med at byde velkommen til Katrine.  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21-05-2019  

Godkendt           

2. Bemærkninger til dagsorden.  

Ingen bemærkninger              

3. Indlæg fra de enkle bestyrelsesmedlemmer. 

3.1. Formand. Bjarne Hjorth: 

Standerstrygning den 26. okt. Er som sædvanlig, Kaproning, Standerstrygning, Fest  

Birgit laver opslag med Standerstrygning.  

Emner til Standerpokal drøftes 

 

Generalforsamling torsdag den 14. November -    Bjarne sender invitation ud.  

Dirigent ? 

Referent Eva Poulsen 

på valg er:  

Næstformand, Ulla Hvid – ønsker genvalg 

Kasserer, Lene Pålsson – ønsker genvalg 

Rochef, birgit Juel-Hansen – stopper 

Husforvalter, Eva Poulsen – modtager valg for de næste 2 år. 

Der skal vælges ny revisor. 

 

Der arbejdes med udvalg som skal forestå de opgaver der er omkring roklubben, F.eks. Rengøring, 

Køkken, Hus, Materiel, Udendørs, Ungdom, Fest. Det foreslåes at der er 2-4 personer til hvert 

udvalg. Udvalg udspecificeres særskilt, så der arbejdes videre med dem i bestyrelsen. 

 

Der ansøges om ny Sikkerhed/trænerbåd pris med motor ca. 90.000 (Motor 30.000kr) 



 
 

 

3.2. Næstformand. Ulla Hvid: 

Ønsker en benpresmaskine til træning 

  

3.3. Kasserer. Lene Pålsson:  

Årsregnsskab udleveres. Budget 2019/2020 udleveres til orientering.  

 

Ulla og Peter udarbejder oplæg til pris for at være kaproer  

 

3.4. Kaproningschef. Peter Lindblom:   

Retningslinier for kaproning skal gennemgåes.  

 

Der er søgt og modtaget penge til de unge fra talentsport Sorø. De roere der har modtaget er 

Rasmus, Jannik, Peter og Smilla.   

 

Kaproerne har haft succes og været udtaget til mange cups. Mange flotte resultater bla. 

Årgangsmester.  

 

Regattaforeningen har forespurgt om muligheden for at afholde DM i Sorø i 21 eller 22. Dette er et 

ja fra bestyrelsen.  

  

Ungdomsafdelingen pakker ned i efterårsferien. 

 

Der planlægges sæsonafslutning for kaproere og forældre. 

            

3.5. Rochef. Birgit Juel-Hansen:  

 

Ønsker stor prioritet på ny motorbåd.  

Ungdomsafdelingen træner således: 

Kaproere:  Mandag-onsdag-lørdag v/ Sara og Carsten 

URO: Mandag-onsdag v/Katrine 

 

Det prioriteres at Katrine kommer med i motorbåd som føl. 

 



 
 

3.6. Ungdomsleder. Sara  Hundstrup:  

Der arbejdes med sikkerhed på søen.  Redningsvest påkrævet. Der er ønske om en årlig  

svømmeprøve på 300 meter for alle unge. Man kan starte med forældreunderskrift og så tage 

svømmeprøven næste gang den afholdes.   

Svømmeprøve og de mest basale ting som f.eks skodde mm før man frigives til mindre både. 

Kæntringsøvelser planlægges på søen.  

              

3.7. Husforvalter. Eva Poulsen:  

Køledisk ej fundet endnu.  Bonnie spørges om hun har hørt noget. Overvejer om det kan betale sig 

at leje.  

              

3.8. Materielforvalter. Ruth Köster:  

Sko er kommet fra Ungarn. Skoene øremærkes til dem der trænger mest. Bådene skal have nye 

plader.  

 

Båd-dele mærkes med DYMO 

 

Lynet skal repereres  

            

4. Evt.  

Vi mangler en ny redaktør til hjemmesiden. Elsebeth skriver lidt m hvad det kræves at være Webmaster. 

                

5. Dato for næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamling. 

Mandagsmøde den 28/10-19 kl. 17.30 udvides så der drøftes budget, generalforsamling, egenbetaling og 

udvalg. 

 


